
TOMKA MIKLÓS

Világvallás - világhatalom:

iszlám
Ateista újságíró barátom Észak-Afrikába indult. Csodálkozva láttam, hogy ví

zumkérő lapján katolikusnak mondja magát. "Kötelező - magyarázta -. Aki fele
kezeten kívülinek, vagyegyszerűen nem hívőnek mondja magát, nem kap be
utazási engedélyt. Hivatalos kérésre sem. Egyre több mohamedán ország tartja
magát ehhez a normához."

Más; mostanában érkezett a hír Szudánból, hogy katolikus papokat tartóztat
tak le az alkoholtilalom megsértése miatt, 1-2 üveg misebort találtak náluk.
Több évi börtönnel büntethetőek.A Koránra épülő törvény mindennemű alko
holt tilt.

A Fülöp-szigetekhez tartozó Mindanaoban és Ethiópiában mohamedán fel
kelők harcolnak a kormány ellen. Az USA-ban - a Fekete Muzulmánok mozgal
mában - az iszlám a négerek öntudatra ébredésének egyik legfontosabb elősegí

tője. A régi, brit fennhatóság alatti Indiát a felekezeti különbözőség miatt, val
lási alapon kellett kettéosztani. Az újonnan teremtett Pakisztán egységét a közös
vallás, az iszlám biztosítja.

A magyarokat a mohamedanizmusra talán a 150 éves török megszállás, né
hány fürdő, minaret és dzsámi, valamint Goldziher Ignác és Germanus Gyula
könyvei emlékeztetik. Pedig az iszlámnak nemcsak emlékei, jelene is van. Világ
hatalom - és világvallás.

777 millió hívével (1980) az iszlám a vallások között a második. A 80-as évek
végére létszáma eléri a katolikusokét. Az ezredfordulóra a World Christian
Encyclopedia statisztikusai 2 milliárd keresztényre s ezen belül 1 milliárd 170
millió katolikusra, ugyanekkor 1 milliárd 200 millió mohamedánra számítanak.
A nyugat-európaiak számára az iszlám világméretű jelenléte a török és arab ven
dégmunkások milliói és a sorra épülő mecsetek láttán válik megfogható valóság
gá. Aki korábban nem tudta, azt legkésőbb az olaj krízis ráébreszthette a - gya
korlatilag egészében mohamedán - arab világ fontosságára. Az iszlám növekvő

szerepe a mohamedán népességű országokban Líbiától Iránig és Pakisztántól
Indonéziáig állandó híranyaggallátja el a tömegkommunikációt.

Nem kétséges, az iszlám olyan nemzetközi súlyú tényezővé vált, amit nem le
het büntetlenül figyelmen kívül hagyni. Figyelembevételéhez viszont meg kell
érteni egy 20. századi társadalmi formát és politikát, amiben a vallás dominál és
egy 20. századi vallásosságot, ami a szekularizációnak semmi nyomát sem
mutatja ... Az iszlám gazdasági eszközökkel érte el elismertetését. Ám alaposan
megdöngeti az Európa-központú, és az elvallástalanodást természetesnek tartó
"modern" gondolkodást is.

Akár profán, hatalmi, politikai oldalról közelítünk, akár a kereszténységhez
való viszonyt vizsgáljuk, legalább négy kérdésre kell válaszolnunk. Mi valójában
az iszlám és miben különbözik más vallásoktól? Mi magyarázza páratlanul gyors
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elterjedését a megszületését követő évtizedekben, évszázadokban? Milyen jelen
tősége van ma a mohamedán világnak és hogyan tagolódik? Az elmúlt évek, év
tizedek változásai alapján milyenek a jövő kilátásai?

Isten földi országa felé?

Érdekes tényre hívja fel a neves iszlamológus, W. Smith a figyelmet (Faith
and Belief, Princetori 1979). A "hit" a mohamedanizmusban nem, "elhivést",
Isten létének vagy megnyilatkozásának elfogadását, hanem az Istenbe helyezett
bizalmat és szeretetet jelenti, azt, hogy hisznek Neki, hogy rendjét elfogadják,
hogy viselkedési útmutatásait követik. Ebből adódik a gondolkodás és a cselek
vés szoros kapcsolata; az egyéni és közösségi magatartás és a társadalomszerve
zet, és a világ tökéletes belső egysége. A mohamedán vallás egyszerre világszem
lélet, gondolkodás (-hit), törvény (-magatartás) és közösségi elv (-társadalom
szervezet). Szent és profán, vallási és világi nem válik el benne. A tekintély és
hatalom egyszerre vallási és világi. Állam és egyház azonosak - tehát nem kerül
hetnek konfliktusba egymással. Az iszlám alapvető törekvése az Istenbe helyez
kedés és Isten elképzeléseinek földi, konkrét megvalósítása, éspedig a Korán út
mutatásai szerint. Tévedés azt tartani, hogy az iszlám: "vallás és életmód, amely
az életnek szekuláris oldalát is szabályozza" (Rostoványi Zs.: Mit kell tudni az
iszlámról. Kossuth 1983). Az iszlám olyan vallás, amiben mindez elválaszthatat
lan egységben van, az egyik nem létezhet a másik nélkül!

A vázolt egységnek természetes következménye, hogy nincs, sőt tulajdonkép
pen elképzelhetetlen bárminemű, a hit tisztasága fölött őrködő vagy a vallás
gyakorlatot szervezó intézmény. Ez sajátos paradoxonokhoz vezet. Az eredeti
iszlám, amely a Korán és a hagyomány, vagy más oldalról nézve a teológusok és
az értelmiségiek vallása, elutasít minden - élő vagy túlvilági -közvetítőt Isten és
az ember között. Így nincsen mohamedán egyház és nincs papi rend vagy egyházi
hierarchia. Az umma, az "igazhivók" közössége kézzelfogható következmények
kel is járó, mégis tulajdonképpen elvont és semmilyen szervezeti formával nem
rendelkező fogalom. Mindenekelőtt pedig nem határozza meg az iszlám miben
létét. Tehát számtalan helyi változat alakulhat ki. Az általános meghatározatlan
ság miatt nincsen hitszakadás, jóformán nincsenek szekták (illetve az esetleges
elkülönülés oka nem hitbéli), hanem kűlönbözó népi tradíciók élnek egymás
mellett. A gyakorlatban hamar és sokfelé kialakulhatott a szerzetek, testvériségek
és a tanítókhoz vagy remetékhez hasonlítható szent emberek (dervisek, fakírok)
intézménye. Az iszlám átvette a korábbi törzsi vallások, illetve Délkelet
Ázsiában a hinduizmus számos elemét, ünnepeit, őstiszteletét, szentkultuszát,
zarándokhelyeit stb.

Az iszlám elterjedése

A mohamedán időszámítás 622-ben, a vallásalapítónak Mekkából Medinába
menekülésével kezdődik. Medina az elsó' város, amely elfogadta Mohamed taní
tását - és társadalomszervezetét. Az első évtizedben Mohamed uralma alá hajtja
az Arab félszigetet egészen Szíriáig. 20 évvel Mohamed halála (632) után utódai
már meghódították Palesztinát, Szíriát, Mezopotámiát, Perzsiát, Afganisztánt és
Egyiptomot. 687-ben elesett Karthágó. 708-ban Észak-Afrika, 71G-711-ben az Ibér
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félsziget kerül iszlám kézre. Az európai előretörésnekcsak 732-ben, Poitiers-nél
tud Martell Károly végetvetni.

Átmenetileg megakasztotta az iszlám diadalútját a szeldzsuk törökök támadá
sa, akik ellenben hamarosan maguk is muzulmán hitre térnek. Amikor a Szent
föld a törökök kezére kerül, a keresztény Európa keresztes hadjáratot hirdet.
1096-1291 között hét nagyobb és sok kisebb hadjáratban, váltakozik a hadi
szerencse. Végül a mohamedánok győznek. Ezután a törökök megkezdhetik a
Kelet-Római Császárság felszámolását. A törökök 1345-ben át jutnak Európába.
Hamarosan elfoglalják Bulgáriát, Szerbiát. 1453-ban Bizánc-Konstantinápoly
elesik. Innen kezdve az európai hódítás története számunkra ismert.

Az indiai (vagy ahogy ma mondanánk: nyugat-pakisztáni) Sind tartomány 732
óta mohamedán. Az Eufrátesz vidéki muzulmán kultúrát és a bagdadi kalifátust
azonban a tatárok felszámolják. Az iszlám ázsiai terjeszkedése évszázadokra le
lassul, mígnem Tamerlán 1398-ban elfoglalja Delhit, Babur pedig 1526-ban meg
alapítja a mogul dinasztiát. Mohamedán kereskedők ekkor már ott vannak
Szumátra, Jáva s Borneo szigetén, Mongóliában és Kínában.

Az afrikai iszlám misszió első lépése a 12. század elején a Szaharát környező
területek, a mai Mauretánia, Szenegál. Maii, Niger, Csád.és Szudán törzseinek
leigázása és mohamedánná tétele volt. Ezzel a gyors előretörés megállt, és a ke
reskedők és hajósok missziós tevékenységének adta át helyét. Afrika délebbi te
rületeinezóta az iszlám terjedésének gócai a kereskedelmi állomások, városok,
kikötők, mint Dzsibuti a Vörös-tenger kijáratánál, mint a kenyai Mombasa, a
Tanzánia partjai előtt fekvő Zanzibár, vagy mint a nigériai Kano.

Az iszlám terjedése földrajzi és társadalmi adottságokhoz igazodik. Egyes ku
tatók "a sivatag vallásának" nevezik, mivel Afrika és Ázsia sivatagjai jóformán
mind muzulmán-lakta területek. Persze ez a "lakottság" igen csekély. Észak- és
Északkelet-Afrika arah országainak területe nagyjából azonos Európáéval, de la
kosainak száma nem éri el az európai népesség egyötödét, 'és az iszlám közösség
nek is csak töredéké él itt. Az ázsiai és fekete-afrikai iszlám viszont igazán nem
"sivatagi", tehát ez a megjelölés legfeljebb egy lehet a sok közül.

Az iszlám a bomló (és főként a nomád) törzsi társadalomban talált jó táptalaj
ra. Ahol a korábbinál magasabb szintű kultúrát vagy jobban szervezett közössé
get és társadalomszervezetet kínált, ott meghonosodott - mint a Guineai öböl
számos országában vagy Közép- és részben Dél-Ázsiában. Ha szilárd társadalmi
rendszerbe és virágzó kultúrába ütközött, azt vagy sikerült elpusztítania, mint a
Nílus felső folyásának keresztény királyságait, vagy nem tudott igazi befolyásra
szert tenni, mint Közép-Afrika legtöbb országában vagy Távol-Keleten.

A mohamedanizmus sikerének titkai között szerepel a hittestvérek támogatása..
Afrikában ez döntő tényező is lehetett. (G. Mensching: Soziologie der grossen
Religionen. Bonn 1966.) Az addig üldözött, kizsákmányolt, rabszolgaságtól rette
gő néger az iszlám felvételével egyenrangúvá lett az arab kereskedővel, sőt, zsi
dóknál, keresztényeknél előbbre való, hiszen azok-még nem fogadták el Isten
szavát, amit a Korán tartalmaz. Miután muzulmánná vált, bárhová ment, vendég
barátságot, segítséget kapott a mohamedánoktól, törzse helyett új közösséget. Ha
pedig elvégezte a mekkai zarándoklatot, ezzel nem csupán vallási tekintélyre tett
szert ismerősei körében, de olyan víláglátottá vált, amire más formában nem lett
volna lehetősége.
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Az iszlám terjesztói évszázadokon át a rabszolgakereskedők voltak. Ennek el
lenére az európai gyarmatosítás kezdete óta a mohamedán hithirdetőksikeréhez
hozzájárult, hogy nem fehérek. Az iszlám az európai hódítók elleni háborúkból,
felkelésekből,majd a nemzeti felszabadító harcokból is jócskán kivette a részét.

Végül megkönnyítette az iszlám átvételét, hogy követelményei alacsonyak.
Egyistenhitet hozott, de többnyire magába olvasztotta a korábbi vallási hagyo
mányt. Továbbra is engedélyezte a többnejűséget. Noha Isten előtt minden em
bert egyenlőnek minősít, nem szüntette meg a rabszolgaságot. Ahol sikerült az
uralkodó csoportot vagy az egész társadalmat meghódítania, ott a hatalmi viszo
nyokat mint az isteni rend részét szentesítette. Tehát az iszlámra áttérőnek jó
formán semmirőlnem kellett lemondania, de mind pszichikailag, mind társadal
mi viszonyaiban sokat nyerhetett. Ráadásul a mohamedanizmus az "utolsó val
lásként" mutatkozik be, azaz fejlettebbnek, modernebbnek mondja magát a
kereszténységnél. És ha választani lehet, ki döntene az elavultabb mellett?

Érdemes a dolgot megfordítani: hová nem jutott el eddig, vagy hol nem tudott
gyökeret verni az iszlám? Sem az Egyenlítőtől délre, sem a 45. szélességi foktól
északra nincs számottevőmohamedán népesség. Feudális szakaszba lépett társa
dalmakban, így Európában, Japánban ott sem érvényesült az iszlám hatása, ahol
török, arab vagy más muzulmán kézművesekés kereskedők letelepedhettek. Ta
lán általánosabban is igaz: az iszlám gyorsan hódít a törzsi társadalmakban, meg
tudja vetni a lábát a városokban (és fennállásának egyik feltétele a jelentős köz
pontok, városok kialakulása), de a parasztság számára a mohamedán vallás jó->
formán mindenütt idegen marad! Tehát megszorításokat kell tenni: az iszlám vi
lágvallás, de nem minden földrész, nem minden égtáj, nem mindennemű társadal
mi forma és nem minden osztály vallása. Ennek ellenére elterjedtsége a világon a
következő évtizedekben minden bizonnyal nőni fog. Kérdés tehát, melyek ma-a
mohamedanizmus fellegvárai és hol lehet további expanzióra számítani?

Földrajzi súlypontok napjainkban

Az Isten szavának mondott Korán arabul íródott. Az arab a mohamedanizmus
szent nyelve. Az iszlám szülőföldjeArábia, és az arab (és elarabosított) országok
lakossága jóformán kivétel nélkül Mohamed követője. Tévedés lenne azonban az
iszlámot az arab világra szűkíteni. A tíz legnagyobb mohamedán népességű ál
lam között csak egy arab ország van! Az összes mohamedánnak csak körülbelül
egynegyede él a közel-keleti és az észak-afrikai országokban. Napjainkban az isz
lám kultúrának öt súlypontja van: az említett arab terület (ha Iránt és Török
országot is ide soroljuk) 233 millió; Közép-r-és Délkelet-Ázsia és Kína 413 mil
lió; Fekete-Afrika 84 millió; a Szovjetunió 30 és Európa 8 millió mohamedán la
kossal. (Muzulmán források esetenként ennél magasabb számokat közölnek,
amelyek azonban statisztikailag elfogadhatatlanok, mert nem veszik figyelembe
egy-egy ország lakóinak számát és a más vallásúak lélekszámát. Fő céljuk nem a
tudományos pontosság, hanem saját jelentőségükfokozása.)

Az észak-afrikai és közel-keleti országok sajátossága: a jóformán teljesen homo
gén mohamedán népesség; a még viszonylag rövid múltú politikai függetlenség
és a nemzeti identitás keresése; és hirtelen gazdasági megerősödés, a társadalmi
átalakulás minden feszültségével. A terület 23 országából 19-ben a muzulmán
népesség meghaladja a 90 százalékot. Kettőben vallási polgárháború dúlt (Szu
dán) vagy dúl (Libanon). Egy országban (Egyiptom) él békében, bár nem meg-
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szorítások nélkül, nem-mohamedán kisebbség. (Izrael a kivétel. A muzulmánok
- aránya 8 százalék. Itt nem foglalkozunk vele.)

A libanoni iszlámkutató, A. T. Khoury írja: "Az iszlám azt veti mind a Kelet,
mind a Nyugat szemére, hogy saját rendszerükkel semmi. olyant nem nyújtottak
az iszlám országoknak, amit feltétlen haladásnak lehetne nevezni. Hozzájárultak
ahhoz, hogy a muzulmánok elveszítsék identitásukat, problémáikat azonban nem
oldották meg. Ezért az iszlám országoknak az a hivatása, hogy saját útjukat jár
ják, hogy saját kultúrát fejlesszenek ki ..." (Orientierung 47. évf. 9.). Politikai
lag ezt a legegyértelműbben alighanem M. Kadhafi fejezi ki Zöld Könyvében.
Szerinte mind a "nyugati kapitalizmus", mind a "keleti szocializrnus" elutasítan
dó, egy harmadik út az igazi! A harmadik út-mércéje az iszlám, ami ilymódon a
nemzeti azonosság biztosítéka, és a korábbi gyarmatosító nemzetekkel szembeni
ellenérzések kifejezője. A mohamedanizmus az előbbi 22 ország közűl 17-ben ál
lamvallás. Kilenc ország jogrendszere a shária-ra, az iszlám jogra épül - amely a
lopást kézlevágással, a házasságtörést a nő megkövezésével, az iszlámról más
vallásra áttérést halállal bünteti.

Az arab országok súlyos dilemmával küszködnek. Számos ország gyors moder
nizációval próbálja behozni évszázados lemaradását. Az olaj rendkívüli anyagi
fellendülést .hozott, A nyugati berendezések működtetése ellenben vendégmun
kásokat, technikusokat tesz szükségessé. Új szokások és sokféle ideológia beszű
remlése elkerülhetetlen. A gazdasági-technikai forradalom a hagyományos nem
zeti kultúrát, életmódot, világnézetet aknázza alá. Ebből a félelemből születik és
él az iszlám tradicionalizmus a Földközi-tenger és a Vörös-tenger környékén.
Érthető, mégsem bizonyos, hogy célravezető dolog. A moharnedán tradíció felé
fordulás talán valóban kifejezi a társadalmi igényeket. Ugy tűnik, az iszlám moz
galmak vezetőinek zömét sem személyes hatalomvágy hajtja. Mégis meggondol
kodtat, hogy az iszlám nevében végrehajtott forradalmak, puccsok, államcsínyek
milyen gyakran vezetnek szélsőséges diktetúréhoz. Az sem elhanyagolható tény,
hogy az iszlám a diktátúrák erősítésére, igazolására kitűnő eszköznek bizonyul.
Tehát az egyik oldalon: modernizáció, ku ltú ra vesztés, elvilágiasodás, a másikon:
iszlám tredicionslizmus, diktatúra és a fogyasztói társadalom elutasítása? Még az
olyan erős és viszonylag szekularizált országokban, mint Törökország, Algéria
vagy Egyiptom is, nehéz egyértelműenválasztani.

A négy legnagyobb mohamedán ország Indonézia (lakóinak 79 százaléka, azaz
122 millió muzulmán), India (ahol csak egy 12 százaléknyi kisebbség, de így is
81 millió mohamedán) Pakisztán és Banglades (97, ill. 86 százaléknyi. azaz 80 és
73 milliós muzulmán népességgel). Kínát (21 millió mohamedánnal) és a kör
nyező kisebb országokat is beszámítva, a világ mohamedánjainak több mint fele
él ezen a területen. Itt az iszlám több mínt egy évezreden át más kultúrák és más
vallások versenyében állt helyt. Talán ez az oka panteista és misztikus elemei
nek. A vallási keveredésnek többféle formája is van. A múlt század végén Indiá
ban alapított Ahmadiya mozgalom tagjai hithú muzulmánoknak vallják magukat,
de 'a Muzulmán Világszövetség 1974-ben nem mohamedánnak nyilvánította
őket. Pakisztán, ahol jelenleg több mint 2 millióan vannak, sem tartja őket az
iszlám közösség tagjainak. A másik véglet Indonézia. Ez az ország csak négy val
lást ismer el: az iszlámot, a hinduizmust, a buddhizmust és a kereszténységet.
Közülük az elsőt előnyben részesíti. Papírforma szerint mindenki mohamedán,
aki nem keresztény, hindu vagy buddhista. Ám az iszlám sokhelyütt legfeljebb
felszíni máz a régebbi és máig élő egyéb tradíciók fölött. A vallástudomány az in-
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donéz "mohamedánok" felét nem is tartja muzulmánnak. Van, aki "indonéz"
vagy például "jávai vallásról" (C. Geertz), van, aki "szinkretizmusról", az indo
néz népszámlálás "statisztikai mohamedánokról" beszél. A muzulmán közösség
mégis teljes értékű igazhívőnektekinti őket.

A "fekete iszlám" jelenleg a mohamedanizmus leginkább erősödő ága, szoros
versenyben az afrikai kereszténységgel. Négy fekete-afrikai ország (Gambia, Ma
li, Niger, Szenegál) népessége túlnyomórészt - 80 vagy több százalékban - moha
medán. Másik hat ország népességének közel fele vagy annál nagyobb része mu
zulmán (Bissau-Guinea, Csád, Felső-Volta, Guinea, Nigéria, Sierra Leone), A fe
kete iszlám jellegzetességei közé tartozik a sokféle muzulmán testvériség (hitbuz
galmi társaság), a tudós és szent emberek és a mahdi-ba, a próféta majdan eljövő

és a mohamedánokat végső győzelemre vezető utódjába vetett hit. A fekete isz
lám elég messze távolodott a "hivatalos" tradíciótól. Mégsem pontos az iszlám
"elpogányosodásáról" beszélni. A törzsi tradíciók és az iszlám egymás mellett él
nek. A magukat mohamedánnak tartó törssek bizonyos kérdésekben a törzsi val
lást, annak ünnepeit, amulettjeit, varázslóit, más dolgokban a Koránt vagy a tu
dós muzulmán tanítókat tartják illetékesnek. Az erőviszonyokat leginkább az jel
lemzi, írja M. L. Moreau Dakarból (ICI 1970. No. 374), hogy amikor egyszerre
támadják meg az embert - a négerek felfogása szerint - a hagyományos gonosz
szellemek és az iszlám dzsinjei, mindezek elűzésére a törzsi varázsló az illeté
kes. Kérdés tehát, mennyire önálló s mennyíre hatalmas az Afrikában terjedő

iszlám. Az arab országok mindenesetre évente több ezer "misszionáriust" külde
nek délre és aNigériában, Maliban stb. működő iszlám főiskolák hatása sem
lekicsinyelhető.

A mohamedanizmus legfiatalabb ága az európai iszlám. Itt nemcsak a bulgá
riai, albániai vagy jugoszláviai, összesen közel 4 millió muzulmánról van szó, ha
nem a Nyugat-Európába vetődött vendégmunkásokról és emigránsokról. A már
valamely nyugat-európai országban állampolgárságot szerzett mintegy 4 millió
mohamedán mellett a vendégmunkásokként érkezett, de többségében ott maradó
muzulmánok további 3 millió főt jelentenek. A keresztény és az izraelita vallá
sok mellett az iszlám Európa harmadik nagy vallásává válik. Összetartó erejét nö
veli, hogy a szórvány szituációban ez egyidőben biztosítja a kapcsolatot a múlttal
és az országban élő más mohamedánokkal. A nagy városokban működő imater
mek és mosék egyúttal kulturális központok, ahol tanfolyamok, gyűlések, étter
mek is vannak. Alakulóban van az európai mohamedán napilap, hetisajtó- és
könyvkiadás. Az iszlám szervezetek saját iskolákat szeretnének, de legalább mo
hamedán vallásoktatást követelnek. Noha ez utóbbit Belgium, Franciaország,
Nagy-Britannia, az NSzK több helyen bevezette, ez újabb problémák forrása, hi
szen a mohamedán tanárokat - nyelvi okokból - senki sem tudja ellenőrizni. A

,vallási és kulturális elismerés nem elegendő az európai muzulmánok "teljes
jogúságának" elérésére. Ahhoz - a mohamedánok szerint - az iszlám családjog
és örökösödési jog bevezetésére is szükség lenne, ami azonban az európai jog
rendben elképzelhetetlen. A muzulmánok tehát nem ok nélkül félnek az asszi
milációtól. Pedig ma (még) fordított folyamat zajlik. Mivel muzulmán nő csak
mohamedánhoz mehet feleségül, évről évre németek, angolok, franciák tucatjai
térnek mohamedán hitre. Olyanok is vannak, akiket az iszlám misztika ragad
meg, s mindennapi gondjaikból egy egzotikus álomvilágba menekülnek. Az isz
lám Európában terjed, egysége és öntudata fokozódik.
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Szekularizáció?

Az elmúlt évszázadokban a nyugati világban különvált a vallás és a profán
élet. A munka, szórakozás, közösségi kapcsolatok - legalábbis társadalmi méret
ben - nem az ember végső céljára, illetve Istenre irányulnak. A társadalom az
Istennel és a vallással foglalkozásra egy kis területet megőrzött: a vasárnap
reggelt, a magánélet csendjét. Tehát van is vallás, meg nincs is. Vitakérdés,
mennyire általános és mennyire végleges ez a folyamat, amit röviden szekuleri
z~ciónak nevezünk. Nem vitatható azonban, hogy elsősorban az éurápai
amerikai kultúrkört jellemzi. Az iszlámban jóformán nem létezik. A mohameda
nizmus totalitás-igényébőla vagy-vagy következik: az élet egészét átfogó iszlám,
vagy az iszlám feladása. (Lehetséges, hogy a mohamedanizmus csupán más kul
túrfejlődési fokot képvisel. Lehetséges, hogy az iszlám fundamentalizmus fel
lángolásait és politikai előretörését az európai középkor és újkor határán látott
jelenségekhez, Savonarola sikereihez, Calvin városállam-alapításához stb. kelle
ne hasonlítani. Am ezt csak az utókor tudja majd eldönteni. Lehetséges tehát,
hogy a szekularizáció majdan az iszlám számára is kihívást jelent. Jelenleg fi
koráni múlthoz való visszanyúlás és a muzulmán vallás szerepének nem gyengü
lése, hanem tudatosulása és fokozódása a jellemzö.)

A harcos mohamedanizmus fő képviselői a különféle muzulmán testvériségek;
amelyek egyik kifejezett célja az iszlám állam megteremtése - akár merényletek
és fegyveres erőszak árán. Mivel csak a Koránt - illetve önmaguk koránértelme
zését - fogadják el, könnyen szembekerülnek az egész világgal, mint az indoné
ziai Dar ul Izlám (Az Iszlám Háza) mozgalom, amely annak idején egyszerre hir
detett harcot "a Kínai Népköztársaság vörös sárkánya, Oroszország (sic) vörös
medvéje, Szukarno fekete kígyója és a régi holland tigris ellen". Az afgán kor
mányellenes harc egyik erőssége a Qadriya-testvériség. Szíriában 1980 óta a
testvériségek által elkövetett merényletek több száz életet oltottak ki ... A test
vériségek politikai jelentőségeáUandó konfliktusokba sodorja őket a mindenkori
államhatalommal. Történetükben váltakozik az üldöztetés és az engedélyezett
ség. Végső soron jelentős nyomást gyakorolnak országuk politikai vezetőire, akik
persze időnként szívesen felhasználják őket.

Nem egyértelmű a mohamedán tredicionelizmus társadalmi szerepe. Iránban a
sah idején a mullahok (a falusi korántanítók és vallási vezetők) mindent megtet
tek a technikai újítások megakadályozására és a földreformot azzal akarták meg
akadályozni, hogy a földmérők meggyilkolására uszítottak. A mai Irán Kho
meini-bizottságai pedig válogatás nélkül "ítélték el" és gyilkolták meg a nekik
nem tetsző - hol kommunistának, hol amerikabérencnek nevezett - tisztviselő

ket, értelmiségieket. Ezzel szemben a líbiai "iszlám forradalom" eredményekép
pen megindult az ország szocialista átalakítása: földreformmal, a nyomor meg
szüntetésével, szövetkezetek szervezésével, a társadalmi nyilvánosság és egy sa
játos demokrácia megteremtésével.

Korai lenne arról beszélni, mennyire életképes és milyen szerepet tud játsza
ni a mohamedanizmus a fejlett ipari vagy posztindusztriális társadalmakban. Az
ellenben bizonyosnak látszik, hogy jelenlegi területén életmódmeghatározó és
társadalomformáló ereje nő. Kisugárzása Ázsia és Afrika sok országában igen
nagy és Afrikában fokozódik. Az iszlám világpolitikai tényező és világvallás, ami
az emberiség körülbelül egyhatodának gondolkodását és viselkedését megszabja
- holnap jobban, mint ma - és ma legalább annyira, mint tegnap.
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